
 
Tema B.4.3.1 - Trajectórias - Representações sobre a profissão - Evolução 

 
Origem Unidade de sentido 
 CATEGORIA B.4.3.: Representações sobre a profissão 
 Sub - CATEGORIA B.4.3.1: Como evoluiu (a reprsentação sobre a profissão) 
304 Eu achava que (hesitação) …eu nunca tinha ido ao centro de saúde assim…era mesmo só 

vacinação, e achava que o trabalho de enfermagem passava muito só pela prevenção da saúde 
no centro de saúde e não tanto pela promoção, prevenção da doença, promoção da saúde. 
Porque há prevenção da doença e prevenção da saúde… E eu sei que o trabalho no centro de 
saúde afinal não é assim tão desinteressante quanto aquilo que eu achava, apesar de não ter 
feito muito. E… 

305 Confesso que não sabia muito, era assim, como hei-de dizer, sabia que tinha uma tendência 
natural para saber que queria algo relacionado com pessoas, gostava muito da área de saúde/ 
biologia, sabia que não era muito a medicina que me atraía. Não era por aí. 

305 Não sei, talvez um bocadinho o papel dos médicos que não tinha... (imperceptível) ...há uns 
tempos, não era algo que me chamasse muito. No entanto identificava-me bastante com as 
enfermeiras, com as pessoas, não sei, era engraçado achava que podia ser por aí que eu queria. 
É verdade, então vim assim um bocadinho, não vim à descoberta no sentido de querer outro 
curso, não, queria este, aliás as minhas únicas opções foi só Enfermagem 

305 No entanto não sabia exactamente com o que é que iria contactar.  
[que acha que mudou] Essencialmente perceber que é muito mais profundo daquilo que eu 
pensava anteriormente, ou seja, como posso dizer, por exemplo o contacto com as pessoas não 
era tão a base, o contacto em si é algo muito mais,  a relação vai muito mais além, ou seja 
identifico-me muito com todos os conceitos que nos são dados e todas as xaropadas que às 
vezes nos dão mesmo assim identifico-me bastante, gosto imenso. 

505 Mudou muita coisa… principalmente acho que no sentido que eu via as pessoas, eu via as 
pessoas um bocadinho por…e os meus cuidados e tudo, a minha forma de ver, é um bocadinho 
por compartimentos,  

505 ou seja, a profissão parecia algo muito distante, muito isolado, eu chegava, fazia as avaliações 
e não fazia relações, não percebia o quão completa pode ser a pessoa, o quão difícil pode ser a 
sua abordagem, a quantidade enorme de cuidados que eu tenho de prestar e que muitas vezes 
também não estava preparada para eles, neste momento, acho que…claro que estou melhor, 
pelo menos trabalhei para isso, mas continuo a sentir um grau de ansiedade muito grande 
porque sei que ainda não estou preparada, que agora com a prática é que vou… 

306 É diferente, é totalmente diferente porque, quando eu entrei para o curso, tinha uma noção do 
que é que achava que era ser enfermeira, mas não sabia o que é que implicava. Dizia na 
generalidade que era, pronto lá está, tratar de outros, estar ao lado doutros, acompanhar, mas 
não percebia até que profundidade os enfermeiros intervêm na vida das pessoas e o trabalho 
que eles podem fazer para melhorar essa vida e o esforço que qualquer acção, como é que eu 
hei-de dizer?, traz consequências graves ou positivas. 

306 Eu não sabia, lá está, eu não sabia que ideia é que tinha da enfermagem porque dizia assim: 
ok, tou num hospital, mas nunca pensei, nunca reflecti sobre que actividades é que os 
enfermeiros fariam com os doente. Sabia que davam terapêutica, isso é óbvio, toda a gente 
sabe, e que poderia conversar, fazer a pessoa sentir-se melhor. Nunca pensei que os 
enfermeiros tivessem como tarefas fazer camas, dar o banho. Nunca pensei sobre isso, mas 
pronto, também não havia farda normal, mas também não pensei sobre isso. Não pensei coisas 
com que há algo um bocadinho humilhantes, que foi um bocadinho difícil para mim lidar com 
isso no início, quando eu me comecei a aperceber que nós tínhamos, que a própria limpeza da 
pessoa no banho, como limpar fezes que as pessoas das pessoas que têm incontinência, tanto 
fecal como urinária. Nunca pensei sobre isso e nunca, quer dizer, faz parte da intimidade de 
cada um. 

315 Enfermeira... penso que não é muito diferente da que tinha, quer dizer...já não me lembro do 
que é que disse o ano passado mas acho que ser enfermeira é tentar ajudar o outro no que ele 
precisar, só que antes via a enfermagem como uma coisa mais holística vá, agora também 
vejo, mas também mais técnica porque este ano tem sido mais essa parte técnica. 

308 O que mudou foi saber que se calhar o enfermeiro ainda tem que ter mais capacidades do que 
isso, ou seja nos ensinos clínicos principalmente nos centros de saúde eu vi que muitas pessoas 
iam se calhar só mesmo para conversar, para pedir opiniões se calhar era mais fácil falar com o 
enfermeiro do que com pessoas da própria família e isso fez-me um bocado, não é chocada, se 



calhar na minha família não temos esse costume de recorrer a pessoas estranhas para pedir 
ajuda, mas há muita gente que o faz e então acho que tenho essa ideia que agora o enfermeiro 
ainda tem mais responsabilidade por isso. 

309 Eu acho que ao longo do curso e até agora, já estou no 2º ano, tenho mudado, nós evoluímos e 
as ideias que temos vão mudando e como tal a de enfermeiro também, não sei o que disse da 
outra vez mas o que eu acho agora é que o enfermeiro é fundamental nos cuidados de saúde a 
vários níveis…. 

309 Que não é só doença, não é só cuidar. É também pensar como as pessoas vivem, de maneira 
saudável, não só na doença mas também na saúde por assim dizer. 

510 O que é que evolui? Eu já não me lembro muito bem da minha ideia ao início … eu pensava 
que era uma profissão muito ligada à prática e ao longo destes quatro anos… é uma profissão 
muito prática mas em que se tem valorizado muito a teoria, porque pelo menos a escola dá 
muita ênfase à teoria. Eu pensava que iria ser mais… uma componente maior de prática. 

312 Bem, actualmente acho que tenho uma visão completamente diferente daquela que tinha. Acho 
que estou mais ciente da responsabilidade que o enfermeiro tem e de, ao fim ao cabo, de todo 
o trabalho por trás, no início nós víamos como sendo o perfil da enfermagem, não sei se me 
estou a fazer entender  

516 Eu quando entrei para este curso, na altura, não foi a minha primeira opção, não sabia bem o 
que é que ia estudar, o que é que ia ser, nunca tinha tido assim um contacto próximo com a 
enfermagem, nunca necessitei assim de cuidados de saúde por aí além… e ao longo destes 
quatro anos, tenho vindo a desenvolver uma visão do que é que é um enfermeiro. Neste 
momento, acho que é uma profissão muito nobre porque… e necessária 

317 tinha uma ideia e ainda tenho essa ideia de um cuidador que está perto da pessoa, não tinha era 
tanto aquela ideia de humanização de cuidados, pronto não tinha essa perspectiva do tal 
holismo, tinha mais a ideia da enfermagem basicamente com um carácter cientifico e 
biológico. Relacionamento entre o biológico e o científico, não tinha tanto esta ideia que, 
que… agora fundamentalmente passa para os alunos da ideia do global da pessoa. 

517 A minha ideia mudou, fundamentalmente, num aspecto, que é aquele que, eu agora sou capaz 
de ver melhor do que era há quatro anos, que é a capacidade de ver a pessoa, talvez, isto 
fugindo um bocado aqui um pouco ao politicamente correcto, mas isto é verdade, ver a pessoa 
num todo. 

517 A pessoa quando entra aqui no curso de enfermagem, tem um pouco a ideia, um pouco… sei 
lá… fisiológica da coisa, um pouco… aquela ideia de que vamos para ali fazer… executar 
tarefas, executar procedimentos práticos e, pronto, a enfermagem, vai muito para além disso, 
aliás, sou capaz de perceber, agora, que a enfermagem talvez seja… afaste-se um pouco desses 
procedimentos práticos e a sua acção está fundamentalmente centrada, talvez… numa 
globalidade da pessoa… e eu sou capaz, agora, de prever que fui melhorando nesse aspecto. 

517 Passei a ver, agora, mais a pessoa como um todo… que um problema que a pessoa tem 
fisiológico, que é aquele problema que o leva a recorrer aos cuidados de saúde, tem 
implicações a todos os níveis, pronto… e, neste momento, sou capaz de prever e quais as 
implicações que tem. 

318 (pensa) Já não me lembro na altura mas a minha ideia não mudou muito...Que ideia é que 
tenho, neste momento da profissão… (pensa) Não sei, qual a sensação de eu dizer isto vai 
deixar mas no inicio…eu sempre fiz uma ligação à enfermagem em que enfermagem é muito 
ligada à pessoa, ao doente…ao cuidar à prestação de cuidados.  

318 Mas agora vejo que além disso tem toda uma envolvência extra doente, ou seja, não é só a 
doença mas também as pessoas…Principalmente este ano em que estamos a centrar-nos mais 
nisso, que é o meio onde o doente vive, a situação em que vive, a família, pronto… Em relação 
ao… 

518 A minha ideia em relação à profissão em si mantém-se, acho que não mudou. Eu vim para 
aqui na minha primeira opção – como já disse na primeira entrevista e mantém-se, de todo, 
mesmo. Claro que há certas coisas que nunca pensei que um Enfermeiro pudesse fazer mas a 
profissão em si não mudou. A ideia que eu tenho da profissão de Enfermagem no 1º e  agora 
que 4º Ano mantém-se. 

518 mas achei que…em certas áreas não tivesse tanta autonomia. Como tem, por exemplo, agora 
no 4º Ano estou a evidenciar uma experiencia em  Cuidados Intensivos e acho que naquela 
unidade, se não houvesse Enfermeiros, não funcionava. Portanto, no 1º Ano, claro que não 
imaginava, nunca,  que um Enfermeiro fizesse aquilo tudo. 

319 Em relação ao ano passado já mudou um bocadinho. Tenho uma vaga ideia. A minha ideia era, 
se bem me recordo, ajudar as pessoas mas era num sentido menos...não tínhamos tanta 



autonomia e tanto poder de decisão sobre a vida dos doentes como agora se parte que temos e 
319 em relação ao ano passado acho que é isso que essencialmente mudou, porque considero que a 

nossa autonomia é muito grande e dos nossos cuidados depende muito a vida do doente tanto 
ou mais do que os cuidados médicos. 

319 Não. Acho que não. Eu pensava que não tínhamos tanto essa responsabilidade não tínhamos 
tanto aquele risco da vida do doente nas nossas mãos. Quer dizer eu tinha noção, as vidas deles 
estavam dependentes dos nossos actos, mas não desta forma, não de uma forma tão crucial.  

519 A minha ideia sobre a profissão… está bastante diferente, para já, quando entrei para aqui, 
para a enfermagem, via isto mais no âmbito apenas hospitalar, do fazer… pronto, muita coisa 
para fazer e… muita parte técnica e comunitária não me dizia nada 

519 Sinceramente, enfermeiro comunitário ou enfermagem comunitária não me dizia nada e agora 
está um bocadinho diferente… a relação com as pessoas que se estabelece em termos de 
serviço é bastante diferente daquilo que eu imaginava… 

519 Os utentes… Os utentes e mesmo entre profissionais, são diferentes, algumas coisas melhor 
outras coisas pior… mas sobretudo com os utentes é diferente, em alguns serviços, temos 
serviços em que... estava de acordo com aquilo quando eu entrei e que não me parece 
preconizado… (...) Chegar ao pé dos utentes “Bom dia”, não pergunta “Com o é que está?”, 
não pergunta nada, chega, destapa e faço… 

519 Não tão exagerado mas com a intervenção sim… mas não tão exagerado. Vi coisas 
exageradas, não só pela parte dos enfermeiros mas também de outros médicos e assim… 

519 Para já… agora tive o estágio de comunitária que me… eu punha completamente de parte 
trabalhar comunitária, trabalhar em comunitária, para mim, era completamente posto de parte 
e fiz um estágio comunitário. 

320 A principal visão que eu alterei foi que eu não tinha ideia que a enfermagem também é giro na 
prevenção, na educação para a saúde, desconhecia totalmente, pensei que fosse nos hospitais 
ou centro de saúde  mas que estivessem lá só para “curar”, ajudar as pessoas nos seus 
problemas, e não que actuassem tanto a nível de prevenção e actuação. 

321 Neste momento, ainda me lembro do que disse da primeira vez mas agora é muito mais do que 
aquilo que eu pensava que era. Ao início quando eu vim para o curso pensei: “Enfermagem” 
limitava mais enfermagem à parte das urgências que eu também gosto muita das urgências e 
isso, e agora ser enfermeira pensando no estágio que fiz em Cirurgia e em Quimioterapia, o ser 
enfermeiro é olhar a pessoa e ver a pessoa nas suas diversas dimensões não só a pessoa ali 
doente mas a pessoa para além da doença. Perceber o que é que a pessoa pensa em relação à 
situação ou a família, a família é muito importante e eu passei a dar importância à família.  

322 Já não me lembro qual a minha ideia antes. Mas agora neste momento a ideia com que fiquei é 
que é inevitável que o enfermeiro é parte essencial no trabalho seja do hospital ou seja do 
centro de saúde. Não há por onde fugir. Essencial porque o enfermeiro, digamos que é uma 
abóbora. É quem trabalha, quem age, quem actua no campo 

522 Acho que a via de uma forma e agora…mas essencialmente o que tenho notado para cá foi 
aquilo que disse que… é pouco reconhecida… quando cheguei aqui [imperceptível] pela 
profissão, sabia praticamente o que era e agora como, minimamente, pelo menos sei o que é e 
como já tive oportunidade de estar em contacto com… e de trabalhar como aluno, mas 
pronto… com intuito profissional… noto que os maiores problemas que… falta de 
reconhecimento… mas esta falta de reconhecimento, para mim, a culpa maior é da própria 
classe não é de quem não se conhece. 

324 Na minha parte, para mim acho que continua com a perspectiva que eu tinha, porque tinha a 
noção, como tinha até referido noutras entrevistas, que já tinha uma ideia mais ou menos da 
área disto, que já tinha trabalhado num hospital, hum… mantém-se e as perspectivas para mim 
apesar de difíceis mantêm-se e cada vez maiores porque há aquela parte que eu vou evoluir e 
conhecer e sinto que realmente estou a evoluir nesse aspecto 

524 Sem dúvida que sim, porque desde início, e ainda agora este ensino clínico que estou a fazer, 
tenho pensado bastante nisso. Quando a gente vai para enfermagem, é sempre aquela ideia 
errada, e ao mesmo tempo também não, “vamos dar injecções, vamos fazer pensos” e neste 
momento… e bastante influenciado por o ensino clínico, tem-me feito pensar que isto é muito 
mais específico do que aquilo que parecia e realmente…. 

524 nós tratamos de vidas humanas e depois estamos um ano inteiro… quatro anos a dar matéria e 
chegamos agora e a este 4º ano e temos de relacionar as coisas todas e medicação… é muito 
mais específico, sem dúvida que a profissão de enfermagem é muito, muito mais específica, do 
que aquilo que eu pensava, mais difícil, do que aquilo que eu pensava. 

504 Já não me lembro bem do que tinha dito na primeira, mas eu acho que tinha muito a noção da 



enfermagem mais associada a procedimentos técnicos e acho que, ao longo do curso, as 
diversas experiências dos ensinos clínicos foram permitindo ver o outro lado da enfermagem 
que é mais importante, do que a parte técnica em si. 

325 Neste momento para mim ser enfermeiro, após estes dois anos tenho uma visão um bocado 
diferente da inicial. Inicialmente tinha aquela visão da prestação de cuidados, fazer pensos, 
etc, injecções, por aí, neste momento já tenho cosnciência que existe outra, de muito mais por 
detrás disso. Não é só prestar cuidados de saúde, pelo menos em termos práticos,em termos 
técnicos, fazer pensos einjeccções mas também existe toda uma componente social e social por 
trás, que temos de ter atenção que é bastante importante nas nossas acções. 

525 A ideia sobre isto evoluiu bastante, a perspectiva que eu tinha de enfermagem não… era uma 
perspectiva muito minimalista, aquilo que nós estamos habituados um pouco a ver aí, muito 
pontualmente, felizmente eu nunca tive problemas de saúde, nem familiares com problemas de 
saúde, portanto, em termos de enfermagem nunca tive assim grandes contactos.  

525 Neste momento, sinto que a minha opinião em relação à enfermagem, à profissão de 
enfermagem, evolui bastante com o curso e principalmente com os ensinos clínicos, que é 
onde eu sinto que a experiência de… que o aprender àcerca da profissão de enfermagem 
tem… tenho aprendido mais. 

326 tinha dito que era um ajudante do médico…por aí… Hoje em dia, penso que temos a mesma 
função de fazer com que as outras pessoas, neste caso quem está doente, se sinta melhor, mais 
confortável. Tendo uma abordagem, por parte da enfermagem, que talvez a medicina se 
esquece de ter, por várias razões.  

326 Nós vamos muito mais além do que é a doença o que é a patologia, vamos muito mais para o 
conforto da pessoa, para o bem - estar, para ela se sentir ela própria mesmo com a doença que 
possa ter, sente-se bem com ela própria, não perdendo a sua identidade. 

326 A formação do primeiro foi essencial…Porque foi muito baseada em Ciências Humanas, 
Psicologia da outra pessoa, os sentimentos da outra pessoa, as suas opiniões…Foi muito 
baseado nisso, o primeiro ano, e isso fez-me modificar a minha opinião. 

327 Não sei, se calhar agora tenho uma ideia (hesitação) mais completa, acho que quando nós 
vimos para o curso… nós temos uma ideia da opinião que as pessoas lá fora têm, que os 
enfermeiros são aqueles que dão as injecções, agora tenho uma ideia mais completa, muito 
mais para além disso. 

327 Abrange (hesitação) toda a área do cuidar, em todas as áreas…como é que eu hei-de 
explicar……por exemplo, acho que as pessoas lá foram têm a ideia que os trabalhos dos 
médicos é muito mais importante que dos enfermeiros e a opinião que eu tenho neste momento 
é que a importância está equiparada (hesitação) cada um tem as suas funções mas se um não 
funcionar bem o outro… o trabalho falha…acho que os enfermeiros estão muito mais perto 
dos utentes… 

527 Nós ao longo do curso e conforme… não só a nível teórico mas ao nível dos estágios, nós 
vamos tendo visões diferentes e passa um bocadinho por aquilo que eu estava a dizer ao início, 
de não ter noção, se calhar ao início, a importância da responsabilidade que exigia o ser 
enfermeiro, nem tão pouco a diversidade e a abrangência de contextos que nós trabalhamos 

527 Se calhar ao início pensava mais, hospitais, centros de saúde, mas num contexto fechado, 
geral… e agora já não é bem assim, há muitas áreas por onde nós podemos seguir e intervir e 
isso mudou um bocadinho, porque não tinha… apesar de ter noção da especialidade de 
obstetrícia… há muito mais, para além disso. 

527 Eu acho que foi mais ao nível dos estágios. Por exemplo, em centro de saúde a questão da… 
eu agora no 4º ano, estou no estágio de monografia, passa muito pelas questões da educação 
para a saúde… por exemplo, neste contexto eu não tinha a noção da importância que nós 
temos junto da população e do quanto podemos intervir e chegar às pessoas neste âmbito… é 
um trabalho…. 

527 Já não me lembra muito bem a ideia que tinha no 1º ano mas de certeza que está muito 
diferente. Não sei o que é que disse mas nós todos, quando entramos para o curso, não temos a 
noção da quantidade de responsabilidade e da importância que realmente a profissão de 
enfermagem tem. Neste momento, percebo que intervimos a vários níveis, que somos bastante 
importantes, aliás, o conceito que eu tenho da profissão foi mudando ao longo dos anos, no 
sentido de valorizar cada vez mais a profissão. 

329 Acho que era mais claro no início do que agora se torna o que é ser enfermeiro. Eu pelo menos 
noto que cada vez mais é uma confusão aquilo que nós aprendemos e aquilo que é aplicado e 
entre a utilidade daquilo que aprendemos  e algumas coisas que não são aplicadas mas 
continua a achar que faz parte da promoção da saúde e intervenção na doença e de 



acompanhamento da pessoa.  
329 Eu acho que há muitas coisas que nós aprendemos que pelo menos eu ainda não experienciei 

em ensino clínico que de facto façamos e que sejam úteis, pelo menos o trabalho que eu vi dos 
enfermeiros no último ensino clínico foi muito vago para aquilo que nós aprendemos para 
aquilo que eles poderiam fazer e eu achei que eles não estavam tanto com as pessoas como 
poderiam estar mas pronto, se calhar é isso que nos ensinam, não é? 

329 Eu acho que, nas aulas disseram que os enfermeiros faziam mais ou menos um papel de 
defensor da pessoa, do doente, e realmente acho que é isso que acontece , ainda que tenha sido 
isso que me tenha chocado no estágio, por exemplo de me ter apercebido que as pessoas 
estavam na cama e que não podiam comer ou chegar ao comer e que se não fosse os auxiliares 
eles não iriam comer, e nem os auxiliares, neste caso fomos nós em estágio e eu achei que a 
Sr.ª estava ali há tanto tempo, que era óbvio eu estava lá uma semana e já tinha percebido que 
ela não iria conseguir chegar à comida para os enfermeiros também era e eles já sabem melhor 
da alimentação e não me fazia sentido eles não estarem lá. E acho que também não era 
responsabilidade dos auxiliares. São defesas da pessoa, mas eu não vi isso, mas eu acho que 
são.  

529 Eu acho que… eu não sabia que era um trabalho com tanta diversidade de funções… portanto, 
acho que houve, assim, uma expansão de perspectivas em termos profissionais, 

 


